
افزونه های حسابداری مح�

پخــش  و  توزیــع  هــای  شــر�ت  مویر�ــی،  پخــش  و  توزیــع  هــای  شــر�ت  بن�ــداران،  و  فروشــان  عمــده 
مســتقل، توزیــع و پخــش �ــرم و ســرد، توزیــع و پخــش لبنیــات، پخــش مــواد غذایی،پخــش لــوازم آرایــیش و 
ــش  ــی، پخ ــوازم خان� ــش ل ــیت، پخ ــای نف ــراورده ه ــش ف ــازی، پخ ــباب ب ــش اس ــش دارو، پخ ــیت، پخ بهداش

خش�بار، پخش زغال، پخش سی�ار، پخش چسب و رن�، پخش تجهیزات پزش�ی،  پخش چای و ...

لیست قیمت، همراه با ام�انات سری صنفی

سرویس های نرم افزار حسابداری مح�

سرویس آپارتمانا 
(به ازای هر سرویس)

سرویس ابری
پایه

سرویس ابری
استاندارد

سرویس ابری
حرفه ای

مح� آ�ادمی
اشترا� ۶ ماهه

مح� آ�ادمی
اشترا� ١٢ ماهه
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در صورت داشتن سرویس بازارا، پال�ین ورد پرس بازارا را می توانید به صورت رای�ان دریافت نمایید.
جهت استفاده از افزونه / سرویس های عالمت �ذاری شده (             )، داشتن اعتبار پشتیبانی الزامی می باشد.

سامانه مودیان

۲.۴۸۷.۰۰۰



ام�انات و �زارشات پایه ای [  خرید، فروش، بر�شت از خرید و فروش، پیش فا�تور، فا�تور رسمی، دریافت و پرداخت نقد، انواع حواله و چ�، عملیات چ� های دریافیت و پرداخیت، دستریس سریع( منوی جادویی )، یادآوری چ� ها،فا�تورها و یادداشت ها، راس �یری 
از چ� ها و حساب اشخاص، پشتیبان �یری از اطالعات ، بستن آسان سال مالی، دفترچه تلفن، خروجی Word، JPG، PDF، Exel، تر�یب و �یپ فا�تورها، �یپ سطر در فا�تورها، ارائه خروجی های مورد تایید اداره دارایی، تبدیل واحد ریال به تومان و بالع�س،  دفتر 
اقساط، چ� ها و �االهای امانی، تعریف چند صندوق، تعریف �اربران مختلف و سطوح دستریس، نوع و تاریخ تسویه همچنین تاریخ تحویل در فا�تور فروش،  صدور سند حسابداری اتومات برای تمامی عملیات، �زارش �ردش اشخاص، صندوق، بان�، درآمد و هزینه، 

سود و زیان و ترازنامه، موجودی �اال،�ارد�س �اال، �زارشات نموداری، �زارش انبار و �ردش انبار ]
            

ام�انات صنفی[ دسته بندی و منطقه بندی اشخاص،تعریف �االهای دو واحدی، تعریف بار�د و استفاده از دست�اه های بار�د خوان، اتصال به دست�اه های �ارتخوان، ثبت هزینه های هر �اال و اطالعات بارنامه در فا�تور خرید،  انواع تخفیفات فروش، ام�ان تغییر 
قیمت و تخفیف به صورت �روهی در فا�تورها، تبدیل فا�تورهای خرید وفروش به ی�دی�ر، برچسب �ذاری �اال و اشخاص، پی� و �رایه حمل در فا�تور فروش، تعریف سقف اعتبار شخص، تعریف چند انبار، حواله بین انبارها، حواله و رسید انبار، ثبت �االی هزینه 
شده و درآمد شده، سیستم سفارشات، انبار�ردانی، تهیه انواع �زارشات خرید، �زارش موجودی ریالی، �زارشات سود �اال، اشخاص و فا�تور، انواع �زارشات فروش و ویزیتوری و بر�شت از فروش،�ردش اشخاص به تف�ی� عملیات، نمایش خالصه �ارد�س �االها، 

�زارش موجودی �اال به تف�ی� انبار ] 
           

ام�انات و �زارشات ت�میلی [ ثبت طرح های تشویقی فروش جهت اعمال اتوماتی� تخفیفات و اشانتیون با شرایط مختلف، ثبت همزمان چندین فا�تور، ثبت سریالی �االها و �زارشات سریالی، ثبت جزئیات �االها اعم از سایز، رن�، تاریخ انقضا و ...، تقسیم جزئیات 
�اال، �زارشات جزئیات �اال،  �الری تصاویر �االها و اشخاص،  فروش توسط بار�دهای وزنی، اتصال به ترازو،ثبت وزن ظرف و خالص �ردن وزن �اال،طراحی �زارشات فروش، ثبت اطالعات شر�ا و سهامداران، ورود اطالعات از ا�سل ]    

       

عملیات حسابداری مالی [ تعریف �دهای حسابداری، ثبت اسناد افتتاحیه و اختتامیه،ثبت سند دسیت، مرتب سازی و تجمیع اسناد، ترازهای آزماییش دو و چهار و شش ستونی،دفاتر روزنامه �ل و معین و تفضیلی، ترازنامه و سود و زیان اول دوره، پایان دوره و لحظه ای، 
نمایش �دین� به صورت مجزا و درخیت، مرور حساب ها در قسمت های مختلف، ثبت �روهی اسناد حسابداری، تفضیلی ی�تا(Unique code)، طراحی �زارشات سود، زیان و ترازنامه به صورت دلخواه]      

      
پیام� رسان [ قابلیت ارسال پیام� به اشخاص، ارسال پیام� های تبلیغاتی، ارسال تاریخ تولد و سررسید چ�، ارسال مانده حساب مشتریان، بر�زاری قرعه �یش، نظرسنجی و مسابقه، ارسال پیام� به شماره های آزاد از طریق فایل و یا ورود شماره، ارسال اتومات پیام� 

با متن دلخواه بعد از ثبت فا�تور فروش، خرید، دریافت و پرداخت، ام�ان ارسال پیام صوتی، �زارشات از صندوق پیام� های دریافیت و ارسالی]         
   

سفارش �یر همراه [ تعریف ویزیتورها و نام �اربری برای آن ها، ارسال اطالعات اشخاص به همراه �ردش اشخاص به تبلت، ایجاد دستور �ار برای ویزیتورها، دریافت پیش فا�تورها و فا�تورهای ثبت شده در موبایل و تبلت، تبدیل پیش فا�تورها به فا�تور، به روز رسانی 
اطالعات �االها و اشخاص، ثبت پیش فا�تور و فا�تور و پرینت آن، برریس مانده حساب و �ردش حساب مشتری و پرینت آن ها، ثبت دریافیت ها اعم از وجه نقد، حواله و یا چ� دریافیت، ثبت اطاالعات به صورت افالین، پشتیبانی از بخش �رم و سرد، مدیریت موجودی 

�االها سمت ویزیتور و تبلت، طرح ها و پرومونشن های تشویقی، نمایش �الری تصایر �االها در تبلت ( �اتالو� دیجیتال)، ارائه  �زارشات روزانه از عمل�ردویزیتور بر روی تبلت]       
     

رادارا [ ردیابی لحظه ای ویزیتورها، نمایش موقعیت مشتریان روی نقشه، تعیین موقعیت برای مشتریان، منطقه بندی محدوده ها، تخصیص محدوده های مجاز فعالیت برای ویزیتورها، برریس عمل�رد ویزیتور بر اساس دستور�ارها، مسیر طی شده، ویزیت های موفق/ 
نا موفق و ... در تاریخ مورد نظر، نمایش مسافت طی شده، مدت زمان پیمایش مسیر، تنظیم دقت ردیابی ویزیتورها، ارائه بهینه ترین مسیر جهت ویزیت مشتریان با اولویت تعیین شده، اولویت بندی و مسیریابی هوشمند جهت ویزیت مشتریان، مشخص �ردن میزان 

زمان توقف در هر نقطه جهت فرایند مسیریابی، ارسال پیام برای ویزیتورها بصورت ت�ی یا �روهی]
            

سیستم حقوق و دستمزد[ ثبت پرونده �امل �ارمندان، ثبت ح�م �ارت زنی، محاسبه و صدور فیش حقوقی، خواندن فایل خروجی ا�سل خالصه �ار�رد از نرم افزارهای دست�اه های حضور و غیاب،محاسبات خروجی دیس�ت بیمه، دارایی و بان�]  
          

چاپ وتولید بار�د[ چاپ بار�دهای مختلف �االو اموال، چاپ با پرینترهای مختلف، طراحی لیبل بار�د دلخواه با درج نام، قیمت و �د]          
  

 شر�ت مازاد [ برای ثبت رویدادهای حسابداری ی� شر�ت مازاد در ی� سیستم]            

�الینت شب�ه [ استفاده �اربران در �الینت های مختلف از نرم افزار در بستر شب�ه ]             

سیستم دارایی ثابت[ ثبت اموال، استهال� �یری اموال به روش های مستقیم، نزولی و مجموعه سنوات، �زارش صورت وضعیت دارایی ها]          
  

اتوماسیون اداری[ سیستم بای�انی اسناد و سیستم دبیرخانه}             

عملیات تولید[ فرمول های تولید، ثبت تولید با فرمول های ثابت و متغیر،تولید همزمان با ثبت فا�تور فروش، ثبت هزینه های مستقیم، دستمزد و سربار، محاسبه بهای تمام شده �اال، ثبت فرمول های چند مرحله ای، محاسبه بهای تمام شده در هر مرحله، برآورد بهای 
تمام شده و مواد مورد نیاز تولید، ثبت ضایعات تولید، ثبت مشخصات فین تولید هر �اال، �زارش برآورد تولید ]            

ی�سال خدمات پشتیبانی رای�ان[ از راه دور اینترنیت، راهنمای آموزیش متین و تصویری، به روز رسانی اینترنیت، مر�ز خدمات غیر حضوری مشتریان، نصب اولیه]        
    

جلسات رفع اش�ال اینترنیت یا در محل نمایند�ی[ ۲ جلسه خصویص]            
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صنف پخش
نرم افزار حسابداری مح�
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توجه:
تمامی قیمت ها در �لیه نمایند�ی های سراسر �شور ی�سان می باشد.

مبلغ تمدید پشتیبانی ی�ساله در سری صنفی، ۲۵٪ ارزش روز بسته خواهد بود.
قیمت ها به تومان بوده و با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

برای اطالعات بیشتر می توانید از سایت �روه نرم افزاری مح� دیدن فرمایید یا از طریق شماره تماس و یا حضور در دفاتر نمایند�ی از مشاوره رای�ان استفاده نمایید.

۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴
سطح ی� سطح دو سطح سه سطح چهار


